
Biologia Molecular do HIV 

Parte II: Armazenamento e 

transmissão da informação 

I. Estrutura do vírus 



II: Entrada do vírus na célula 

Via celular da endocitose mediada por receptores 

II: Entrada do vírus na célula 

Visão geral do processo de entrada do vírus 



II: Entrada do vírus na célula 

Proteínas virais e receptores celulares 

II: Entrada do vírus na célula 

Libertação do genoma viral 



III: Transcrição reversa 

Genomas virais e seus primers de tRNA 

III: Transcrição reversa 

Da iniciação à primeira transição do local de priming  



III: Transcrição reversa 

Da síntese a partir do segundo local de priming à segunda transição  

III: Transcrição reversa 

Da segunda transição à síntese dos LTRs  



III: Transcrição reversa 

Estrutura da transcriptase reversa: DNA polimerase dependente de RNA e RNase 

IV: Integração 

Visão geral do processo de integração e expressão génica 



IV: Integração 

Mecanismo de acção da integrase 

V: Expressaõ génica 

Retrovírus: da estrutura à estratégia  

de replicação  



V: Expressaõ génica 

V: Expressaõ génica 

Expressão e exportação dos RNAs virais: mRNAs vs genoma 



(Ran GTPase
activating protein) 

(Ran GDP
exchange factor) 

V: Expressaõ génica 

Transporte nucleo-

citoplasma e papel da 
proteína viral Rev 

V: Expressaõ génica 

A poliproteína pol em diferentes retrovírus:  

regulação pós-traducional da expressão génica  



Aplicação ao caso de estudo: 

Origem da grande capacidade de mutação do HIV 

Mecanismo de acção do AZT 

Outras terapêuticas baseadas no conhecimento da Biologia 
Molecular do vírus   

Transcriptase reversa do HIV 
Incorpora um nucleótido errado em cada 105  

HIV replica-se 109 – 1010 vezes por dia 
Genoma 104 bp 
Todos os nucleótidos do genoma 
podem ser mutados >104 vezes por dia  

A importância do erro... 

Terapêutica com AZT: enganando a transcriptase reversa... 



AZT 
Also called: zidovudine 
Brand name: Retrovir® 
Manufacturer:Glaxo Wellcome 
Class: antiretroviral, nucleoside reverse transcriptase 
inhibitor 

AZT é um análogo da timidina, incorporado pela 
transcriptase reversa na síntese do DNA viral 
usando como molde o genoma de RNA. A 
incorporação do AZT impede o elongamento da 
cadeia de DNA. 
 Apesar de impedir a multiplicação do vírus, o AZT 
não elimina o vírus existente, e, portanto não cura 
a infecção. 


